
Evento Salão UFRGS 2019: XV SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2019

Local Campus do Vale - UFRGS

Título Ensino em EaD na Faculdade de Direito

Autores LISIANE FEITEN WINGERT ODY

DIEGO LUCAS BARBOSA

LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES



RESUMO: Trata-se de relato de experiência de ensino resultante da aprovação de projeto junto à Secretaria de 

Educação à Distância (SEAD) da UFRGS, que proporcionou o oferecimento pioneiro de disciplina em EaD junto 

ao curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Preliminarmente, a iniciativa foi acolhida com desconfiança por alunos e 

professores, pois a concepção de ensino jurídico arraigada na instituição não favorecia a representação mental de 

resultados positivos de se conceder maior autonomia aos discentes. Porém, após a divulgação da proposta, do 

plano de ensino adaptado e, sobretudo, do material didático desenvolvido, o projeto foi recepcionado com 

entusiasmo pelo corpo discente, chegando a turma em EaD a receber mais matrículas do que as opções presenciais. 

Para o desenvolvimento da disciplina, foram preparados vídeos pela docente-proponente, confeccionados slides e 

selecionados textos científicos, jornalísticos e de casos reais, julgados pela jurisprudência. Todo o material foi 

personalizado e introduzido no Moodle da disciplina (Direito das Coisas II) na ordem preconizada pelo plano de 

trabalho. Nesse ambiente virtual, foram, ainda, criados mecanismos virtuais de acompanhamento do progresso dos 

estudantes, por meio da realização de questionários, de pesquisas e da participação em fóruns. O curso encontra-

se em andamento e os resultados até aqui têm sido muito positivos, tendo-se recebido feedback elogioso da 

qualidade do material preparado e selecionado, tanto em vídeo, quanto em slides. Além disso, os alunos também 

relatam a satisfação de poder realizar seus estudos com maior autonomia, de forma flexível, em ambiente 

doméstico. Para a docente, o projeto ensejou a oportunidade de grande aprendizado dos recursos do meio virtual. 

Por tudo isso, é forçoso concluir pelo êxito da iniciativa! 


